BECHLÍNSKÉ

6

LISTY

2016

………. SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
měsíc červen je každoročně ve znamení schvalování závěrečného účtu obce. Také letos, jako každý rok,
bylo hospodaření naší obce přezkoumáno odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Kontrola rozsáhlé agendy dokumentů, jak účetnictví, tak i dodržování všech předpisů
a nařízení, uzavřela kalendářní rok 2015. Kontrolní orgán neshledal v hospodaření naší obce žádné
závady ani nedostatky.
Dalším milým zjištěním pro nás všechny byla informace získaná od společnosti CRIF – Czech Credit
Bureau, a.s., která se zabývá metodikou iRatingu. Touto metodou je zpracován objektivní statistický
model z veřejně dostupných rozpočtových a účetních dat všech obcí České republiky. Výsledky jsou
respektovány institucemi finančního sektoru a státní správy. Obec Bechlín je jednou ze čtyř obcí
Ústeckého kraje kategorie 1 000-1 999 obyvatel, která již v průběhu prvního roku nového volebního
období dosáhla druhé nejvyšší hodnoty kreditního iRatingového hodnocení „B+“, Téměř bez rizika.
V případě Obce Bechlín jde navíc o skok z mírně rizikového pásma „B-“, o dva stupně směrem vzhůru.
Tak dobrý výsledek kreditního ratingu je extrémně užitečným nástrojem propagace správně
nastaveného trendu rozpočtového a finančního hospodaření. Posiluje pozici obce při vyjednávání
s obchodními partnery a veřejnosti sděluje, že poskytované služby jsou financovány bezpečným
způsobem. (Čerpáno z materiálu společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.; informace poskytl
manažer společnosti Ing. L. Mácha.)
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na těchto výsledcích podíleli, za jejich odpovědné
chování při správě společných prostředků.
Červen již končí, dětem začínají zasloužené dva měsíce letních prázdnin a nám dospělým,
nebo alespoň většině, čas dovolených. Ať už budete léto trávit doma či v zahraničí, na rybách,
u moře, touláním po krásách naší země nebo zvelebováním či rekonstrukcí nemovitostí a zahrad, přeji
Vám všem krásné, bezproblémové a ničím nerušené prožití letních měsíců.
Jaroslav Vocásek, místostarosta obce
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Závěrečný účet Obce Bechlín za rok 2015
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2015 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31. 12. 2015, který je součástí návrhu ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BECHLÍN
Převaha příjmů nad výdaji pro rok 2015 činí 3 529 090,90 - dle výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2015.
Účet 231 – základní běžný účet
Příjem obce

Vydání obce

15 381 207,51

Bankovní účty
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem

Bankovní účty
Konečný stav k 31. 12. 2015
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem

1 905 972,67
70 373,51
311 481,62
2 287 827,80

Příjem kontrolní číslo

11 852 116,61

17 669 035,31

Vydání kontrolní číslo

5 079 522,88
202 735,80
534 660,02
5 816 918,70
17 669 035,31

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 1. 1. 2015 a konečným stavem
k 31. 12. 2015
Rozdíl
3 529 090,90
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce roku 2015
Rozdíl
3 529 090,90
Plnění příjmů a výdajů za rok 2015
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Skutečnost %
12 597 000,00
13 244 390,00
13 241 846,49
99,98
689 200,00
1 102 700,00
1 074 942,67
97,48

Kapitálové příjmy

26 800,00

Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje
Běžně výdaje

13 313 000,00
Schválený rozpočet

49 510,00

99,02

1 027 910,00

1 014 908,35

98,74

15 425 000,00

15 381 207,51

99,72

Upravený rozpočet

Skutečnost

Skutečnost %

12 198 000,00

14 670 000,00

11 112 072,70

75,75

1 115 000,00

755 000,00

740 043,91

98,02

13 313 000,00

15 425 000,00

11 852 116,61

76,84

Kapitálové výdaje
Výdaje

50 000,00

Rozpočet obce pro rok 2015 byl dne 18. 12. 2014 usnesením č. 83/2014 schválen jako vyrovnaný ve výši
13 313 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo schváleno celkem osm rozpočtových opatření v celkové výši
2 112 tis. Kč.
V příjmové části byl rozpočet navýšen o 2 112 tis. Kč. Z toho bylo 675 840,00 Kč dne 29. 4. 2015 usnesením
č. 19/2015 převedeno do Ostatního fondu obce na úhradu případných sankcí při vyšetřování dotačního titulu
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelnou nebo jinou pohromou“. Další neinvestiční
příjem byl tvořen zvýšeným příjmem úhrad z dobývacího prostoru v těžebním průmyslu, dále pak vyšším
nárůstem příjmů výtěžnosti z využitelného odpadu. Ostatní příjem obce byl tvořen plynulou daňovou
výtěžnosti ze strany finančního úřadu.
Ve výdajové části rozpočtu došlo k navýšení o 2 112 tis. Kč. Z toho bylo 675 840,00 Kč převedeno
do Ostatního fondu obce. K dalšímu přerozdělení došlo na návrh finančního výboru, kdy zastupitelé obce
z odůvodněných potřeb přerozdělili některé výdaje v zájmu plynulého chodu obce. Procentuelní rozdíl mezi
rozpočtovanými příjmy a výdaji činí 22,88 % ve prospěch příjmů. Toto je ukazatel, ze kterého je patrné,
že finanční výbor pracoval zodpovědně a včas reagoval na všechny změny ve finančním hospodaření obce.

Výsledek hospodaření po zdanění

dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2015 je před zdaněním 2 936 010,18 Kč.
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Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2015.
Výnosy 2015 – tvoří
Výnosy z činností obce /včetně darů/
Finanční výnosy /úroky bank/
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy z transferů a darů
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2015

Náklady 2015 - tvoří
715 886,61 Náklady z činností obce /netvoří výdaje na
investice/
1 008,58 Finanční náklady /úroky bank/
13 658 363,49 Daň z příjmů
617 735,56 Náklady na transfery /dotace na provoz školy,
příspěvky na činnost obč. sdružení, čl. příspěvky/
14 992 994,24

8 034 164,06
0,00
8 360,00
4 022 820,00
12 065 344,06
+2 927 650,18

Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2015 nebyla realizována.

2) Hospodaření s majetkem obce 2015

Výkaz rozvaha k 31. 12. 2015 + výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2015
Rozvaha - bilance 2015 je tvořena ze syntetických účtů, které dávají přehled o celkovém stavu aktiv a pasiv
Aktiva 2015 – tvoří
Stálá aktiva /majetek hmotný + majetek
nehmotný + majetek finanční/ z toho:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Odpisy majetku DNM
Dlouhodobý hmotný majetek
Odpisy dlouhodobého hmot. majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva z toho:
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Korekce pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
/stav bankovních účtů k 31. 12. 2015/
Aktiva celkem

Pasiva 2015 - tvoří
Pasiva tvoří zdroje krytí z toho:

75 568 248,36
953 898,35 Vlastní kapitál
-295 965,35
74 604 350,01 Cizí zdroje – tvoří krátkodobé závazky vůči
dodavatelům, zaměstnancům, institucím ZP
a SP, FÚ, krajskému úřadu, pojišťovnám

55 723 873,75
55 200 609,82
523 263,93

-25 798 280,18
10 000,00
6 252 020,92
45 770,60
389 331,62
-2 150,00
5 816 918,70
55 723 873,75 Pasiva celkem
Fondy účetní jednotky /Ostatní fond/

55 723 873,75
2 287 827,80

Inventarizace k 31. 12. 2015 - majetek v pořizovacích cenách po objektech - dílčí inventarizační soupisy
Po objektech
OÚ Bechlín
OÚ Předonín
SDH Bechlín
SDH Předonín
Kulturní dům
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Klub Bechlín
Knihovna Bechlín
Dětské hřiště Bechlín
Dětské hřiště Předonín
Celkem
Nedokončené investice
Majetkové účty
018 - Dlouhodobý nehmotný
019 - Územní plán
021 - Stavby
022 - Movité věci
028 - Drobný hmotný
031 - Pozemky
042 - Nedokončené investice
069 - Akcie
Celkem
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Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

42 380 809,56
10 601 935,52
837 615,63
229 247,56
9 882 262,58
6 730 680,92
3 305 942,70
21 853,78
0,00
0,00
73 990 348,25
518 755,00
Stav k 31.12.2015
175 071,85
759 200,00
66 741 318,86
3 331 540,50
2 200 751,47
772 465,57
*518 755,00
10 000,00
74 509 103,25

42 485 867,80
10 881 536,44
844 621,53
232 582,96
9 882 262,58
6 730 680,92
3 304 672,70
58 442,78
296 619,26
228 406,39
74 945 693,36
622 555,00
Stav k 31.12.2015
194 698,35
759 200,00
67 262 819,53
3 558 226,74
2 390 645,18
770 103,56
*622 555,00
10 000,00
75 568 248,36
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*Přehled SÚ 042 Nedokončených investic
Investice
CHODNÍK od č.p. 92 - hřbitov
PARCELY u hřbitova
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20
HŘIŠTĚ BECHLÍN kabiny

Zahájení
2012
2006
2005
2011
2015

Proinvestovaná hodnota
13 600,00
146 995,00
178 160,00
255 000,00
28 800,00

Celkem

622 555,00

V roce 2015 došlo k navýšení hodnoty nehmotného a hmotného majetku obce o 1 059 145,11 Kč. Přírůstky
majetku byly v hodnotě 1 086 246,87 Kč. Z toho drobný nehmotný majetek v hodnotě 19 626,50 Kč. Jednalo
se o nákup nového programu na zpracování mezd. Stavby byly naší obcí pořízeny v hodnotě 521 500,67 Kč.
Z toho bylo postaveno dětské hřiště v Bechlíně a Předoníně a dále bylo rozšířeno veřejné osvětlení
v Předoníně a na Benzinově. Movitý majetek byl pořízen v hodnotě 226 686,24 Kč. Toto je hodnota nových
herních prvků na dětských hřištích. Drobný hmotný majetek byl pořízen v hodnotě 215 633,46 Kč. Úbytky
majetku byly evidovány v hodnotě 27 101,76 Kč. Jednalo se především o drobný majetek, který byl poškozen
a opotřebován. Z těchto důvodů inventarizační komise rozhodla o jeho vyřazení. Dále pak byla vyřazena
prodejem pozemku na katastru obce Bechlín hodnota prodaného majetku. Stavby které jsou ve fázi
nedokončených investic byly zhodnoceny částkou 103 800,00 Kč. Starosta obce dne 29. 10. 2015 pověřil
inventarizační komisi a vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za jednotlivé objekty, k provedení
inventarizace majetku obce za rok 2015. Hlavní inventarizační komise pracovala ve složení - předseda
Ing. Soušek, členové K. Fuksová, A. Suchý, M. Dvořáková, J. Kolář.
HIK nezjistila žádné závady. Dne 25. 1. 2016 zpracovala zápis, dne 31. 1. 2016 výsledky inventarizace
projednala se starostou a tímto úkonem ukončila řádnou inventarizaci majetku.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Přezkoumání hospodaření Obce Bechlín bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 8. 10. 2015 a 12. 4. 2016. Závěr
kontroly: I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
II. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
podíl pohledávek na rozpočtu obce 0,29 %
podíl závazků na rozpočtu obce 2,51 %
podíl zastaveného majetku obce 0,00 %

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
ÚZ
13234
14004
98348
98187
Celkem
Vratka 2015
4122
4129
Celkem

Účel poskytované dotace
Úřad práce
Neinvestiční transfery krajům - jednotky sboru hasičů
Volby do Evropského parlamentu - vratka do SR
Volby do zastupitelstev obcí – vratka zpět do SR
Prostředky poskytnuté v roce 2014
Neúčelové dotace
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnných dotačních vztahu
Ost. neinvestiční dotace přijaté od rozpočtů územní úrovně - SONO

Poskytnuto
Skutečně čerpáno
90 620,00
90 620,00
1 984,00
1 984,00
0,00
4 981,00
0,00
702,00
92 604,00
98 287,00
- 5 683,00
Poskytnuto
Skutečně čerpáno
223 300,00
223 300,00
23 166,00
23 166,00
246 466,00
246 466,00

5) Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Bechlín je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín. Hospodářský
výsledek příspěvkové organizace je 125 693,35 Kč. Ředitelka požádala o souhlas s převedením
hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
28. 1. 2016 usnesením č. 8/2016 toto převedení schválilo.
Zpráva o kontrole účetní závěrky roku 2015 je přílohou návrhu Závěrečného účtu Obce Bechlín.

6) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec má zřízen Ostatní fond obce s finančním zůstatkem 2 287 827,80 Kč k 31. 12. 2015.
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7) Přehled neinvestičních dotací poskytnutých obcí v roce 2015
Tělovýchovné kluby
Požární ochrana – dobrovolná část
Myslivecké sdružení Podřipsko Bechlín
Sdružení pro obec Bechlín - Předonín, z.s.
SK stolní tenis Bechlín
Celkem
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Celkem platby vlastním školám
SONO sdružení pro nakládání s odpadem
Celkem členské příspěvky
Celkem příspěvky a dotace

Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz

139 000,00
76 000,00
25 000,00
24 000,00
7 000,00
271 000,00
3 675 000,00
3 675 000,00
12 420,00
12 420,00
3 958 420,00

Neinvestiční dotace na provoz
Členský příspěvek

8) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2015 bylo 0,00 Kč. Obec
Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00.
Závěrečný účet za rok 2015 v plném rozsahu je zveřejněn na webových stránkách obce, na úřední desce
a k nahlédnutí je v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bechlín.
Milena Koťová, účetní obce

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 9. června se od 18 hodin v klubu v Předoníně konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo deset zastupitelů. Program jednání byl krátký a navazoval na záležitosti projednávané
na konci května.
Smlouva na opravu komunikací – sedmi hlasy byla schválena smlouva o dílo s firmou Smola
stavby s.r.o. na opravu obecních komunikací. Tato smlouva byla přepracována pracovní skupinou
vybranou z řad zastupitelstva na minulém zasedání. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování.
Výběrové řízení na rekonstrukci kabin FK Bechlín – zastupitelé schválili rovněž smlouvu
s Agenturou Prome s.r.o. na zajištění výběrového řízení na rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti
v Bechlíně. Návrh byl schválen osmi hlasy, jeden zastupitel byl proti a jeden se zdržel.
Příspěvek na oslavy 20 let kopané v Předoníně – jednohlasně zastupitelé schválili poskytnutí
příspěvku ve výši 15 tisíc Kč pro SK Předonín na oslavy výročí klubu.
V rámci diskuse se zastupitelé zabývali otázkami vybavení dětských hřišť, prázdninovým rozloučením,
stížností občana na údržbu veřejné zeleně a návrhem na ostříhání keřů v parku v Předoníně.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že čerpá dovolenou v termínech:

1. 7. 2016
18. 7. – 22. 7. 2016
29. 8. – 9. 9. 2016

Úřední hodiny OÚ Bechlín
Obecní úřad v Bechlíně oznamuje, že v pondělí 4. července 2016 bude z technických důvodů zavřeno.
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Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2016
uzavření MŠ Předonín
1.7.- 10.7.

11.7.- 17.7.

18.7.- 24.7.

25.7.- 31.7.

1.8.- 7.8.

8.8.- 14.8.

15.8.- 21.8.

22.8.- 28.8.

29.8.- 31.8.

Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 1. 7. do 14. 8. 2016, první tři týdny mohou děti
navštěvovat Mateřskou školu Bechlín. Celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
uzavření školní jídelny
1.7.- 10.7.

11.7.- 17.7.

18.7.- 24.7.

25.7.- 31.7.

1.8.- 7.8.

8.8.- 14.8.

15.8.- 21.8.

1.7.- 10.7.

11.7.- 17.7.

18.7.- 24.7.

25.7.- 31.7.

1.8.- 7.8.

8.8.- 14.8.

15.8.- 21.8.

22.8.- 28.8.

29.8.- 31.8.

uzavření MŠ Bechlín
22.8.- 28.8.

29.8.- 31.8.

Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 20. 7. do 31. 8. 2016, poslední tři týdny mohou děti
navštěvovat Mateřskou školu Předonín. Celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Libuše Rauchová, MŠ Bechlín

Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji
Od 1. června 2016 je otevřený projekt TRANSFER, který se zaměřuje na osoby do 29 let věku, které
nejsou začleněny do pracovního procesu či vzdělávacího systému. Cílem je přispět ke zlepšení této
cílové skupiny na trhu práce a ve společnosti obecně.
Jedná se o osoby, které jsou: vyřazené z evidence uchazečů o zaměstnání; lidé s nízkou či žádnou
kvalifikací; absolventi škol (základních, středních, vyšších, vysokých a odborných učilišť); absolventi
škol a učilišť s prioritou technického vzdělání a se zájmem o podnikání (např. elektrikáři, zedníci,
instalatéři atd.); osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby po výkonu trestu, drogově závislé.
Jedním z cílů je ukázat cílovým skupinám novou perspektivu, posílit sebevědomí, odpovědnost
a ukázat jim cestu ze stávající zdánlivě bezvýchodné situace.
Adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, p.o., Neklanova 1806, Roudnice n.L.
Kontaktujte nás na tel.: 602 351 998, 606 096 883
Připravila Irena Škobisová

Z KNIHOVNY ……….

Školka v knihovně
V úterý 7. června navštívily děti z Mateřské školy Bechlín poprvé
naši knihovnu. Podle sdělení vedoucí mateřské školy paní Rauchové
se v té době právě věnovali práci s knihou. Poprvé jsme v tak
velkém rozsahu mohli využít sál Klubu jako čítárnu, která nám
ve staré knihovně chyběla. Děti se posadily u stolů, přinášely
si pohádkové knížky i dětské časopisy, při prohlížení si od nás
nechaly z některých číst. Zajímaly je obrazové publikace o přírodě
a zvířatech i knihy pro předškoláky. Malí čtenáři, kteří si k nám
už s rodiči nebo prarodiči chodí knihy půjčovat, byli odměněni malými dárky. Ostatní mají možnost
si ze školky odnést domů přihlášku, nechat si ji rodiči vyplnit a rozšířit tak naše řady.
S předškoláky jsme strávili velmi hezké dopoledne a snad i jim se v knihovně líbilo. Zájem dětí o knihy
nás moc těší a doufáme, že se rozrosteme o další dětské čtenáře.
Miluše Dvořáková, knihovnice
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………. AKCE KULTURNÍ KOMISE

Něžné dámy si získaly srdce diváků
Něžné dámy oplývající vášní, vtipem a schopností improvizace se představily v pondělí 6. června
v komedii Docela velkého divadla z Litvínova. Na představení podle amerického autora Kena Ludwiga
v podání herců Jana Révaie, Petra Erlitze, Jany Galinové, Lenky Lavičkové, Roberta Stodůlky, Kristýny
Liškové, Petra Kozáka, Michala Žižky a Kamily Rakové se přišlo do Kulturního domu v Bechlíně
podívat přes sto diváků.
Komedie o dvou chudých neúspěšných hercích, kteří s vidinou
získání velkého dědictví vyrazí předstírat, že jsou synovci
bohaté tety na smrtelné posteli a vinou prvotního nedorozumění
se ocitnou v ženských rolích, byla velmi zdařilá.
Po vlažném začátku, který přítomné postupně vnesl do děje,
začaly většině diváků brzy cukat koutky a poté se patřičně
rozechvěla i bránice, když se sálem nesly vlny smíchu.
V momentě, kdy na scénu přišli herci
Jan Révai a Petr Erlitz v dámských šatech, aby zahrály srdceryvné setkání
ztracených neteří Maxi a Steve se svou tetičkou, málokdo udržel smích. Tetička
v podání Jany Galinové byla, jak jinak, šmrncovní dáma v plné síle...
Brzy se zápletka stala ještě zajímavější, nechybělo napětí a intriky, předstírání
i upřímná láska ani pikantní scénky a dvojsmyslné narážky. Výkony herců
pod vedením režiséra Jurije Galina byly fantastické a po představení sklidily
zasloužený potlesk. Diváci odcházeli z kulturního domu plni dojmů
a s úsměvem na tváři.
Co dodat – děkujeme Docela velkému divadlu za návštěvu v naší obci, organizátorům za zajištění
představení a občanům - divákům za projevený zájem. Doufejme, že Něžné dámy nebyly poslední,
kdo přijel pobavit naše diváky, a že zde bude ještě možné uvést i další představení.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

………. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Nakonec...
Končí školní rok 2015/2016 a i já končím svoji učitelskou a ředitelskou kariéru. Nastal čas se rozloučit
a odejít do důchodu. Neodchází se mi lehce. Celý svůj profesní život jsem se věnovala učení naší
mládeže. Převážnou část působím v Základní škole a Mateřské škole Bechlín.
V začátcích na zdejší malotřídní škole mi pomohla paní ředitelka Vávrová. Ta mne seznámila
s odlišnostmi a specifiky této práce. Díky ní mne začalo učení na malotřídce bavit. Další mojí ředitelkou
byla paní Mgr. Jiřina Štěrbová. I jí jsem vděčná za to, že svým klidným, vlídným přístupem navodila
příjemnou atmosféru. Za mého působení ve škole prošlo třídami spousta dětí. Mám radost,
že se všichni stali úspěšnými ve svém osobním i pracovním životě. Vždy mne potěší setkání s mými
bývalými žáky, kteří se zastaví na kus řeči. Pochlubí se svými úspěchy, ale někdy se svěří
i s případnými nezdary. Dnes již učím další generaci a mám z nich radost. Měla jsem štěstí i na všechny
spolupracovníky, se kterými jsem ve škole pracovala. S každým se ráda sejdu a popovídám si s ním.
Za dobu mého působení ve škole se nám společně povedlo uskutečnit hodně věcí, ze kterých mám
radost. Vynikající podporu nám poskytovala a stále poskytuje Obec Bechlín. Bez podpory z této strany
by naše „školička“ nebyla tak pěkná a příjemná. Povzbuzení nám dodává i veřejnost. Zajímá se o akce
i práci naší školy.
Nedávno proběhl konkurz na nového ředitele příspěvkové organizace. Naší škole přeji, aby to byl
ředitel, který si to zde oblíbí a zamiluje. Bez nasazení a elánu to ani jinak nejde. Tato škola si dobrého
a zapáleného ředitele zaslouží.
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Mgr. Ilona Řejhová, ředitelka ZŠ a MŠ Bechlín

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ..........

Konec školního roku v základní škole
Pomalu končí školní rok 2015/2016. I nyní na nás ještě čekají nejen prověrky, ale i naučné a zábavné
akce. Pak už jen hurá na prázdniny.
V červnu jsme absolvovali ozdravný pobyt ve Staré Živohošti na slapské přehradě. Opět jsme měli
štěstí na krásné počasí, stejně jako vloni. Pobyt byl zaměřen tematicky: „Boj o poklad piráta Hooka.“
Že máme šikovné a podnikavé děti, nám dokázaly hned první den po příjezdu, kdy nejmladší vysadily
dveře u pokoje. Po vybalení a seznámení s tématem hry se žáci poznali i se svými vedoucími Pavlou,
Martinou, Aničkou a Karolínou. Ta celou hru vymyslela a vedla. Každé dopoledne jsme se trochu
věnovali učení. Po svačině následoval rychlý úprk k bazénu. Zde starší žáci dováděli a hráli různé hry
pod dozorem pana učitele Mikšovského. Mladší žáci si také přišli na své s paními učitelkami.
Odpolední činnost probíhala s vedoucími ve skupinách. Program byl pestrý a děti si jej užily.
V neděli se žáci rozdělili do tří družstev, která pak spolupracovala
po celou dobu pobytu. Nejdříve hráli seznamovací hry. Každá
skupina si udělala svoji vlajku, vymyslela název družiny
a nacvičila scénku. Všichni si vyrobili „savovací technikou“
pirátské tričko. Po večeři se každý oddíl prezentoval svým
programem. Pondělní zaměstnání bylo věnováno štafetovému
klání pirátů. Po svačině měly děti v areálu připravené úkoly.
Skládaly číselný kód potřebný k vyplutí korábu. Úterní
zaměstnání se neslo v duchu zájmových her. Všechny skupiny se postupně vystřídaly na bowlingu.
Večer následoval táborák s hrami a opékáním vuřtů. Díky sponzorskému daru manželů Králových
jsme si mohli užít ve středu vyjížďku na parníku po slapské přehradě. Dál probíhalo i klání pirátů.
Ve čtvrtek již nastal den balení, závěrečných her a hledání pokladu piráta Hooka. Ten ho ukryl
a zašifroval tak, aby nebylo příliš lehké ho najít. Celá hra byla bodována, paní vychovatelkou
Bouškovou pilně dokumentována. Díky paní učitelce
Weishäuplové měli rodiče možnost prožívat vše společně
s námi. Pravidelně v nočních hodinách umísťovala fotografie
na stránky školy. Slavnostní vyhlášení výsledků celotýdenního
klání proběhlo na závěrečné diskotéce ve čtvrtek večer.
Pochopitelně byl vyhodnocen úklid i neúklid pokojů. Pak
už jen všichni řádili na své vlastní kreace nebo společně tančili
se svými vedoucími. Zdatně jim předcvičovala vedoucí
Karolína.
I letošní pobyt byl moc hezký. Děti si užily bezvadný týden a už se jistě těší na další rok.
Na své si přišli i žáci, kteří se pobytu nezúčastnili a zůstali ve škole pod vedením paní učitelky
Omámikové, i pro ně měla zajímavý program. Ve čtvrtek si společně užívali soutěží na školní zahradě.
Probíhal tu Dětský den. V pátek navštívili čistírnu odpadních vod v Roudnici nad Labem. Potom
si hráli na sportovišti za bazénem. Vše zakončili sladkou tečkou – zmrzlinou.
Mgr. Ilona Řejhová, ZŠ Bechlín

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Dětský den SDH Předonín
Dne 11. června pořádal Sbor dobrovolných hasičů Předonín dětský den. V 15:00 jsme se tedy všichni
sešli na místním hřišti. Počasí bylo pěkné, takže zábava mohla začít. Celé odpoledne bylo zahájeno
dvěma vystoupeními, přičemž jako první předvedly několik tanečních choreografií mažoretky ze Štětí.
Poté následovalo vystoupení psovodů, které vedl pan Fiala. Ten měl mimo jiné pro děti připraven
zábavný program a odměny.
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Po ukončení vystoupení se začalo soutěžit. Výběr soutěží byl opravdu velký, bylo zde nachystáno
spoustu zajímavých aktivit rozmístěných po celém hřišti. Zkusit si děti mohly hod míčkem, přelévání
vody, kop na bránu, chůdy a jiné. Samozřejmě, co by to bylo za dětský hasičský den, kdyby zde nebyla
alespoň jedna disciplína související s hasičinou. Proto si zde děti také
mohly vyzkoušet či procvičit rozhazování a motání hadic.
Za každou disciplínu následně byly odměněny body, které
si mohly vyměnit za věcné ceny. A jelikož sladkosti samozřejmě
nesmí chybět, byly soutěže ukončeny okolo páté hodiny příletem
letadla, které dětem spustilo bonbony. Na závěr, jako tečka
za vydařeným dnem, byla pro děti přichystána hromada pěny.
Velké poděkování od celého sboru patří sponzorům (Obci Bechlín a Vitaně) a také občanům, kteří
na tento den přispěli finančním či jiným darem. Díky tomu se dětský den opět vydařil a děti
si ho zajisté velmi užily.
Jitka Kouřilová, SDH Předonín

Sezóna soutěží je již v plném proudu
Když jsem tak koncem května na první dospělé soutěži stála na přípravné základně, v hlavě mi blikla
otázka, zdali vůbec byla zima. Došlo mi, že je až neuvěřitelné, jak rychle čas ubíhá. Loňská sezóna
skončila na podzim a než jsme se nadáli, stojíme oběma nohama v sezóně nové.
První letošní soutěží pro nás bylo první kolo hry Plamen, které
se konalo koncem dubna v Brozanech nad Ohří. Jednalo
se o branný závod, kterého se zúčastnila pětičlenná hlídka
starších žáků a jedna hlídka přípravky. Koncem května jsme
se zúčastnili také druhého kola hry, které se konalo ve Štětí.
Zde byly děti po dva dny prověřovány hned v několika
disciplínách. Během soboty se běhaly štafety a v neděli
konečně přišla na řadu královská disciplína požární útok.
Přípravka se po obou kolech hry umístila na celkovém čtvrtém místě a starší žáci úspěšně vybojovali
místo šesté.
O týden dříve na tom samém místě byli poměřit síly také dospělí.
První závod Podřipské hasičské ligy pro nás byl poměrně úspěšný.
Zastupovala nás zde hned dvě družstva mužů a jedno družstvo
žen. V obou kategoriích jsme se všichni umístili na velmi pěkných
místech. Dosáhli jsme zde také několika „cenných kovů“,
a to v kategorii TOP ženy, které skončily na hezkém bronzovém
místě a v kategorii ŘÍP muži, kteří s výborným časem 17,89
vybojovali zlato.
Naší doposud poslední soutěžní akcí byla účast na dětském hasičském kempu v Jeviněvsi. Zde
se během dvou dnů běželo několik požárních útoků, soutěž o nejrychlejšího proudaře a nejrychlejší
požární zadek. Zastupovalo nás zde jedno družstvo mladších žáků a jedno družstvo starších. Program
trval až do večerních hodin a pokračoval následující den, takže jsme zde stanovali. Po ukončení
sobotního programu se hrály hry a opékaly vuřty. Následující den se běžel vyřazovací útok o krále
podřipska a poté následovalo vyhlášení výsledků. Ani odsud jsme neodjeli s prázdnou, a jelikož jsou
děti opravdu šikovné, vybojovaly třetí a páté místo v kategorii mladší žáci a čtvrté a páté místo
v kategorii starší. Kromě toho mladší žáci měli první místo za nejrychlejší zadek a třetí nejrychlejší
proudařku celého kempu. Starší žáci pak vybojovali třetí místo v soutěži o nejrychlejší zadek a taktéž
mezi nimi byla třetí nejrychlejší proudařka celého kempu.
Další soutěž nás čeká na konci června. Jedná se o Podřipskou hasičskou ligu konanou v Hrobcích, které
se zúčastní jak děti, tak i dospělí.
Jitka Kouřilová, SDH Předonín
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ZE SPORTU ..........

Bechlínský mládežnický fotbal sklízí zaslouženou úrodu
Kdo je nejlepší? Bechlín! Kdo získal titul? Bechlín! Bechlín válí, Bechlín válí, Bechlín válí heja hej!
Tyto a jiné pokřiky jste mohli slyšet na hřišti v Křešicích po posledním mistrovském utkání sezóny.
Výhra 6:2 nám totiž zajistila, po mnoha letech, titul dorosteneckého Přeborníka okresu.
Zásluhu na tom mají všichni, kteří pravidelně a pilně trénovali, neděli co neděli
nastupovali k mistrovským zápasům, dále rodiče, kteří s námi na zápasy jezdili
a samozřejmě ti, kteří je ve svém volném čase honili po hřišti při trénincích
a na zápasech je hecovali, chválili i kritizovali, jejich trenéři! Pohár nám přijel
přímo na hřiště předat zástupce OFS, pan Miroslav Letafka.
A my měli dilema... Zvednout hozenou rukavici a kývnout na postup do kraje
nebo se držet při zemi a zůstat v OP. Vzhledem k tomu, že odcházejí nejstarší
opory týmu, ať již kvůli věku nebo kvůli vzájemně domluveným a schváleným
atraktivnějším angažmá, zůstáváme pod Řípem . Postup by pro nás bylo
zatím asi velké sousto. V řadách dorostenců totiž přivítáme spoustu nováčků
z týmu žáků a ti se musejí nejdříve jak se říká „otrkat“.
Původní myšlenka, udržet za každou cenu v Bechlíně alespoň jeden mládežnický tým, k naší radosti
nevyšla a my budeme do nové sezóny opět nastupovat s týmy dvěma. Vlastně třemi. Žáků, dorostenců
a nově znovu i přípravkou. Trochu nám v rozhodnutí napomohl zájem přespolních dětí, které by rády
za náš klub hrály, protože jejich mateřské kluby či týmy zanikají. Málo dětí, málo fotbalistů!
Toto je bohužel smutný trend dnešní doby. Hráči nejsou a do budoucna ani nebudou. Děti mají zájem
o hru, ale většinou jen doma u PC. Je fajn, že náš malý, venkovský, takřka rodinný klub dokáže
pracovat s tolika dětmi. Přijďte se někdy podívat třeba na trénink těch nejmenších... S Céďou a Koldou
jich běhá po hřišti bezmála dvacet. Je radost pozorovat ty prcky, s jakým zápalem si zatím jen hrají
na velké fotbalisty! Když k nim připočítáme zhruba dvacet žáků a dorostenců, je to už pořádná porce
fotbalového mládí!
S nedostatkem dětí i dospělých se potýkají nejen malé kluby, jako je ten náš, ale i kluby ve větších
městech. Ti ještě navíc hrají občas nefér a snaží se stahovat děti z vesnických klubů do rádoby „lepších“
a větších klubů ve městech. Slibují lepší podmínky, lepší zázemí... Ale z vlastní zkušenosti vím,
že tomu tak většinou není.
Snad jen to zázemí kabin je zatím jinde lepší. Věřím ale, že po všech komplikacích se i my ještě letos
dočkáme opravených kabin a budeme lákat nováčky na bezva zázemí . Dovolím si apelovat jménem
všech, kterým na bechlínském fotbale záleží, na celé obecní zastupitelstvo, aby situaci týkající se opravy
kabin co nejvíce urychlilo a rozumně vyřešilo.
Tým dorostenců: Balšánek Jan, Barák Matěj, Dohnal Michal,
Hakl Radek, Hnida Miroslav, Jansa Patrik, Komárek Jan,
Kratochvíl Václav, Kratochvíl Martin, Kubíček Marek, Macek
Václav, Martan Martin, Nguyen Minh Tri, Pocner Vladimír,
Podstavec Jakub, Schoř Vojtěch, Tajč Tomáš, Tomík Patrik
a trenéři Pavel Carda a Miroslav Suchý.
Tým žáků (celkově 5. místo OP): Balšánek Adam, Carda Petr,
Cedrych Jiří, Duchoslav Michal, Filler Marek, Fůrová Martina,
Habart Antonín, Hakl Radek, Kratochvíl Martin, Martinková
Eliška, Pocner Vladimír, Tomík Patrik a trenéři Lukáš Suchý a Jan Čmejla.
Tým mužů skončil ve III. třídě celkově na čtvrtém místě.
Jménem fotbalového klubu děkuji všem zúčastněným za reprezentaci dobrého jména bechlínského
fotbalu, jmenovitě pak našemu dlouholetému trenérovi Petru Jenešovi, který letošní sezónou bohužel
na svém postu končí. Ve funkci předsedy klubu zůstává i nadále.
Iveta Svobodová, FK Bechlín
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………. ZE SPORTU

Dobojováno, zachráněno. A co dál?
Červen je konečnou stanicí fotbalových soutěží ročníku 2015/2016.
„A“ celek bojoval celé jaro o záchranu nejvyšší okresní soutěže pro Předonín. To se nakonec s určitými
problémy podařilo. A k třetí části nadpisu. Do konce letošní soutěže měly oddíly při přestupech určitou
ochranu. Nyní je vše v rukou samotných hráčů. A to se projevilo hned při prvním termínu podle
nového způsobu. Některým hráčům Předonín nepřirostl k srdci, ostatní z objektivních příčin opouštějí
naše řady. To, kdo není hráčem našeho oddílu, přineseme po vyhodnocení v příštím zpravodaji. Jisté je,
že ztráty se budou těžko nahrazovat.
Stará garda obsadila nakonec páté místo z deseti účastníků při celkové hře „jednou nahoře, jednou
dole“. Bude-li pokračovat v soutěži i příští rok, je nutná větší odpovědnost všech hráčů, neboť neúčast
letos znamenala dvojí kontumaci a tím i zbytečnou finanční zátěž.
Mladší přípravka splnila své úkoly na jedničku. Je jen škoda, že vzhledem k věkovému problému
a naprostému nezájmu místních dětí nemůžeme pro nedostatek hráčů pokračovat. Přejeme všem
stávajícím hráčům plné uplatnění v nových oddílech a doufáme, že se ještě někdy setkáme na našem
hřišti.
A nyní stručně ke zbývajícím zápasům.
„A“
Sobota 28. května 2016
Libotenice – Předonín
2:1 PK (0:1)
- boj o záchranu nám ztížil náš hráč Červinka, který v dresu Libotenic proměnil trestný kop a připravil
nás o důležité dva body, neboť jsme neuspěli ani v penaltovém rozstřelu.
Sobota 4. června 2016
Předonín – Travčice
7:2 (2:2)
- měla to být snadná záležitost, ale první část byla z naší strany hrána tak, jako by se měl soupeř porazit
sám. Zlepšení ve druhé části přineslo jasnou výhru.
Sobota 11. června 2016
Bohušovice n.O. – Přednonín
10:1 (3:0)
- zápas, ve kterém šlo o to pouze odehrát. Domácí dali dohromady družstvo, které v soutěži na jaře
nenašlo soupeře. Bylo otázkou, kde se zastaví skóre, kterému napomáhala naše otevřená hra. Náš
čestný gól byl konečným v utkání.
Sobota 18. června 2016
Předonín – Budyně n.O.
3:1 (1:1)
- nervozita na hřišti i v hledišti. Důležité vedení získali hosté. Dále se hrál vyrovnaný duel, což
se projevilo na skóre, kdy se nám podařilo vyrovnat z penalty. Vše měl rozhodnout druhý poločas.
A také rozhodl. Soupeř šel do deseti hráčů a i když početní převaha nebyla nijak zřetelná, byla
předpokladem pro vyřešení rébusu, „kdo se zachrání“. Nakonec se nám podařilo dvěma góly zvítězit,
což znamenalo uklidnění a radost v předonínských řadách. Dobojováno.
Stará garda
Pátek 27. května 2016
Předonín – Černiv
6:4 (4:2)
- pohodový zápas se soupeřem, za kterého nastoupil i bývalý reprezentant M. Týce. Zasloužené
vítězství našeho celku.
Pátek 3. června 2016
Podlusky – Předonín
6:6 (3:3)
- proti favoritovi hrálo vše, co má nohy a opět o deseti hráčích. Tradičně se nám daří proti lepším
družstvům, což byl i tento případ. Remíza byla plně zasloužená a zakončila celoroční působení staré
gardy.
Mladší přípravka měla sehrát rozhodující turnaj 5. června 2016 v Lovosicích. Z důvodu nedostatku
hráčů na tento termín ji v souboji o okresního přeborníka nahradilo družstvo SK Štětí, které nakonec
zvítězilo.
Všechna družstva se s fotbalovým jarem 2016 rozloučila v sobotu 25. června v rámci oslav 20. výročí
založení SK Předonín.
Nové soutěže budou rozlosovány na aktivu OFS Litoměřice v úterý 12. července 2016.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
FK Bechlín si Vás dovoluje pozvat na 9. ročník turnaje v minikopané

GOLD BEER CUP

v sobotu 9. července 2016 od 10:00 hodin na fotbalovém hřišti v Bechlíně
Občerstvení zajištěno.
Od 20:00 hodin POSEZENÍ S HUDBOU, hraje DJ KAWA.

Obec Bechlín Vás srdečně zve na

PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ
v sobotu 20. srpna 2016 od 10:00 hodin na fotbalovém hřišti v Bechlíně
Program:
10:00 – Sváťovo dividlo
13:00 – soutěže o ceny
15:00 – sportovní a policejní kynologie
16:00 – dětská diskotéka – hraje „DJ KAWA“
19:00 – taneční zábava – hraje skupina „ELEGANCE“
Po celý den: ukázky vojenské, policejní a požární techniky, ukázky auto a moto veteránů,
projížďky bojovou technikou, projížďky na koni, skákací hrad,
Startovné pro bechlínské děti zdarma, ostatní 100,- Kč.
Bohaté občerstvení! Vstupné dobrovolné!

Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.
Restaurace na Koreji Vás zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU se skupinou RHODESIA
v sobotu 16. července 2016 od 19:00 hodin
vstupné 80,- Kč
K jídlu budou připraveny i domácí hamburgery a maso na grilu.
Kapacita venkovních míst je omezena, rezervace na tel. 737 291 891

JINÁ SDĚLENÍ ..........
Ovocnářství v Roudnici n.L. přijme

brigádníky na sklizeň ovoce v červenci a srpnu 2016
informace na tel. čísle 416 841 110 nebo osobně v kanceláři Ovocnářství v prodejní hale na Bezděkově

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Vaše podněty, náměty, příspěvky,
nabídky a pozvánky zasílejte
přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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